
Dankbaar gedenken wij 

Marinus van het Bolscher 
weduwnaar van Annie ten Thije o/g Boonkkamp 

Hij werd geboren op 16 september 1933 te Stad 
Delden en overleed thuis op 7 juli 1997. 
Na de Uitvaartmis in de H. Blasius te Delden vond 
de crematieplechtigheid plaats in het crematorium 
te Almelo op 11 jul i 1997. 

Voor uw blijk van belangstell ing en medeleven, on
dervonden t ijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve pa en opa, zeggen wij u langs deze weg 
onze dank. 

Miranda, Herman, Eva 
Frank 
Han 

Op 11 juni kreeg Marinus te horen dat hij ongenees
lijk ziek was. Omdat hij wist wat dit betekende heeft 
hij zich vrijwel meteen neergelegd bij wat onvermij
delijk moest komen. 
De lijdensweg die de ziekte met zich meebrengt 
heeft hij gezien bij Annie. Zijn wens was om niet 
hetzel fde door te hoeven maken. Helaas mocht dit 
niet zo zijn, ondanks dat zijn ziekbed slechts drie 
weken duurde. 
Wij herinneren ons hem als iemand die heel spor
tief was. Zijn grote liefde was het fietsen. Vroeger 
als renner, de laatste jaren als toerfietser en zelfs 
enkele jaren samen met Annie. 
Door deze hobby hebben ze veel vrienden leren 
kennen en hebben ze een paar mooie jaren gehad. 
Na het overlijden van Annie heeft hij veel aan zijn 
fietsvrienden gehad. Het verlies van Annie heeft bij 
hem een grote leegte achtergelaten. Ondanks dat 
hij zelf niet vaak bij de fami lie kwam, bezochten ze 
hem wel en heeft hij veel steun aan hun gehad. 
Gelukkig wist hij na het verlies van Annie de draad 
weer op te pakken en zijn leven invulling te geven. 

Samen hebben we nog een fijne tijd gehad en de 
laatste anderhalf jaar heeft hij gelukkig nog volop 
mogen genieten van zijn kleindochter Eva. 

Pa en opa, we zullen je missen. 


